Resumen
Sinopsi

L’espectacle presenta les experiències
vitals, narrades de forma oral de la mà dels
propis protagonistes: uns relats reals amb
històries que busquen arribar a l’epicentre
de les relacions socials del món rural. Amb
un llenguatge planer, el registre de diverses
veus
permetran: representar, construir i
compartir imaginaris per a la creació final
de l’espectacle teatral d’objectes i petit
format.

El projecte escènic s’inclou en el marc del

Atesa l’actual situació crítica del sector

Teatre d’objectes i petit format, un tipus

artístic, colpejada per la pandèmia Covid-19

d’espectacle íntim i proper amb l’objectiu de

cal subratllar que una de les principals

no perdre l’esdeveniment teatral.

característiques

Immers en un univers de text, àudio i llum, es

creació, és l’exhibició davant un nombre

narra una història breu (45’) que s’adreça a

d’espectadors

poques persones simultàniament i permet

nombrós.

mantenir la distància de seguretat física al

l’espectacle pot adequar-se plenament a les

públic assistent.

mesures i condicions d’aforament reduït i

d’aquest

espectacle

quantitativament

Precisament

per

en

molt

poc

aquesta

raó,

distàncies de seguretat.
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Inspiració

Transhumància
No sabem res del campo és fruit d’una
investigació que esdevé un projecte creatiu.
El punt de partida i d’interès inicial va ser
saber

de

què

parlem

quan

parlem

de

“transhumància”.
Si dibuixéssim el concepte transhumància
podríem imaginar un camí. La transhumància
que literalment significa “travessar terres” és
la

pràctica

ramadera

d’aprofitament

de

pastures que consisteix en acompanyar als
ramats des de les muntanyes a la plana per
passar-hi l’hivern i retornar-hi a la primavera
per passar-hi l’estiu. Aquestes migracions
són,

a

la

vegada,

estructuradores

canals

d’economia

d’informació,
territorial

humana i reguladores de la biodiversitat.
L’aturada dels grans ramats, en el procés de

No sabem res del campo es converteix en un
homenatge a la quotidianitat rural a partir del
contacte i del coneixement real de dos
personatges vius:

Personatges
ENRIQUETA
L’ Enriqueta viu a la casa més antiga d’Avinyó,
a peu del camí ramader. Recorda com era el
temps

en

què

passaven

els

pastors

transhumants.
Sopa cada dia una torrada i una poma i
n’enganxa l’etiqueta a la nevera. Presumeix
de tenir la nevera amb més enganxines.

desplaçar les ovelles cap a les pastures,

JOSEP SOLSONA

propiciava un conjunt de contactes humans

Va treballar a la mineria i va ser electricista

singulars, entre els pastors i els habitants

d’ofici. Porta 9 anys reconstruint el mur de

locals, generant emotives vivències i tendres

pedra seca del camí ramader.

anècdotes particulars representants d’una

Està molt enfadat amb les polítiques que

organització social, cultural, i mode de vida

permeten

adaptats als cicles naturals.

emmalaltir el paisatge del Bages com ho fa. Li

La transhumància és un camí però el nucli del

preocupa la manera en que hauran de viure

projecte està dedicat a tot allò que es troba al

els seus nets.

que

Casa

Tarradelles

pugui

“marge” d’aquest camí.
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Resumen
Clàudia Serrahima i Urgell, 1990
ARTISTA MULTIDICIPLINAR

Fotògrafa, gestora cultural i regidora.
Col·laboradora del col·lectiu VVAA com a fotògrafa de molts dels espectacles
(Wonhwaguen, Pool, This is real love) i del col·lectiu performàtic Pussy Picnic.
També participa com a actriu i en l'elaboració dels visuals de l’obra de l’espectacle
LIKE SI LLORAS, estrenat a la Beckett. També participa de la performance
“Retrobisor” de Loom festival com a performer i gestionant la producció.
El febrer del 2019 viatja a Llatinoamèrica amb Temporada Alta amb la regidoria del
nou espectacle de Guillem Albà; CALMA!
Estudia fotografia durant 7 anys, vinculant sempre aquest art amb l’espectacle i la
crítica social. Fa una exposició de fotografies de gran format itinerant, produïda
per l’ICUB. “Donar a la història la possibilitat de ser un altra”.
Recentment ha estat la coordinadora i acompanyant del laboratori de creació Les
Malnascudes Audiovisuals a la Universitat Pompeu Fabra.
El desembre del 2019 va fer una residència artística a Cal Gras sobre la
Transhumància i la vida al camp que es vincula directament amb l'espectacle "No
sabem res del campo" que estrenarà el febrer del 2021 a la Sala Beckett.
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Resumen

Equip artístic i tècnic
PAU MATAS

XAVIER BOBÉS

Dramaturgia i disseny de l’espai sonor

Assessorament artístic i dramaturgic

Grau en Comunicació Audiovisual i Grau

Actor/manipulador

Professional

en

guitarra

clàssica.

Dramaturg, músic i dissenyador de so. Pel
que fa al disseny de so i a la composició
musical, aquests últims anys ha realitzat
creacions

en

diversos

espectacles:

“Ragazzo”, “Barcelona (contra la paret)”, “La
Calavera

de

Connemara”,

“Tha

Tzpar

(L’espera)”, “Travy”, “Una lluita constant”,
“Reiseführer”,

“GRRRLS”

i

“Mateix

dia,

mateix lloc, mateixa hora” en són alguns
exemples. Actualment treballa en el disseny
de l’espai sonor de “UNA” (Teatre Lliure),
“LIFE (o como los árboles nos salvaron la
vida)”,

que

juntament

amb

“Tránsitos”,

s’estrenarà durant el festival Grec 2020.

objectes, investiga des de fa quinze anys amb
tot tipus d’objectes quotidians. Col·labora
amb altres creadors com a intèrpret i com a
manipulador. Aprofundeix en la recerca del
contingut simbòlic/teatral dels objectes i de
tot allò aparentment banal mitjançant la
creació, l’assaig i la docència.
COL·LECTIU VVAA
Producció executiva i suport creatiu

VVAA

és

un

comprometre’s

col·lectiu
amb

la

artístic.
renovació

Volen
de

la

cultura i l’art. En les creacions de VVAA es
patrons

efímers

de

relacions

interpersonals. Els seus darrers espectacles
són

Like

si

lloras

(Sala

Beckett

2016,

Actor,

Volksbühne Berlin 2017, La Pedrera 2018),

músic, assistent corporal i dramaturgista.

Wohnwagen (La Seca 2016 i Festival ZIP,

Amb VVAA participa en 'Like Si Lloras' a la

Teatro Español 2017. Guanyadora Premi BBVA

Sala

'Els

2017 i nominació a Noves Dramatúrgies

Malnascuts de la Sala Beckett', un laboratori

Premis Butaca 2017), Pool (No water) (Fira

de creació. És cover a 'Wohnwagen'. Fora de

Tàrrega 2017 i Sala Beckett 2018), Retrovisor

VVAA és co-fundador de la companyia Espai

(Performance al Loom Festival 2018) i Pussy

Dual en l’espectacle ‘Be God Is’. També va

picnic, This is real love (Teatre Lliure).

Beckett,

multidisciplinar.

escènic.

Autodidacta, apassionat de la poètica dels

establint

Mirada externa i direcció de moviment
escènic

creador

transcendeix l’espai de consum individual

BLAI JUANET SANAGUSTIN
Artista

i

és

coordinador

d'

estar com a actor a' Blasted d 'Alícia Gorina
al TNC.
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Resumen
NECESSITATS BÀSIQUES

- L'espectacle es realitzarà al terra, sòl llis de fusta negre.
- Espai de 5x5m com a mínim.
- Punt de corrent, per els llums elèctriques en escena.
- Possibilitat d'espai fosc, sense llum exterior.

Fitxa tècnica
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Contacte
Clàudia Serrahima
claudia@claudiaserrahima.com
627764388

